
krise er en enestående mulighed for fornyelse. Men den globale finanskrise, som ud-
løstes i august 2007, ser her to år efter ud til at være endt i en ubehagelig blanding af fornægtelse,
arrogance og nyt overmod. Finanssektorens anger var kort. I dag er gamle uvaner som ekstrem
grådighed, risikable spekulationer og høj gearing i det globale finanskasino vendt tilbage med
fuld kraft. 

Listen af eksempler er lige så lang, som den er nedslående. I denne uge vil Citigroup og Bank
of America bede den amerikanske regering om lov til at udbetale lukrative bonusser til ledelse og
ansatte, selvom bankens overlevelse fortsat er afhængig af statens penge. Og forleden kom det
frem, at ni amerikanske topbanker sidste år udbetalte 32 milliarder dollar i bonus til de ansatte, sam-
tidig med at de selvsamme banker fik 175 milliarder dollar i en redningspakke fra staten. Den slags
er ikke udtryk for den mådeholdets kapitalisme, som mange politiske ledere i løbet af krisen har
slået til lyd for. Det er udtryk for grådighed. 

I Europa har flere bankfolk med henvisning til deres kontrakter vundet retssager for at få udbe-
talt den bonuscheck, der blev standset under krisen. Kampen for at vende tilbage til business as usu-
al har næsten fået en eksistentiel betydning for disse bankfolk. Flere af de tidligere kriseramte top-
banker regner i år med at give heftige lønforhøjelser på mellem 30 og 60 pct. Som en slags kom-
pensation for svie og smerte. Og for at holde på de bedste talenter, forstås.

Analyserer man den stribe af bankregnskaber, der er blevet udsendt i de seneste uger – i mor-
gen føjer Danske Bank sig til i rækken – er det overordnede indtryk, at mange af bankerne har råd
til at vende tilbage til boom-årenes vilde bonusridt. Med enkelte ubehagelige undtagelser – læs
bl.a. Royal Bank of Scotland – går det jo forbandet godt. Tilsyneladende. 

Der er boomende nettorenteindtægter, store gevinster på derivatmarkedet, og der tjenes rigtig
mange penge på at handle hurtigt i de sidste splitsekunder, inden masserne køber værdipapirer. 

Mange mener sikkert, at det er et klassisk eksempel på, at markedet korrigerer sig selv og effek-
tivt overvinder kriser. Men man fortrænger kendsgerningerne, hvis man hopper på den. Sandheden
er, at banksektorens evne til at tjene penge nærmest er ligefrem proportional med de gavmilde ga-
ver og frihedsgrader, som statsmagterne har bevilget.

de barske realiteter er, at bankerne var bukket under for krisen og aldrig kommet
til bonusfadet igen, hvis ikke de vestlige regeringer og centralbanker havde spenderet over 9.200
milliarder dollar på likviditetsstøtte, kapitalindskud, garantier og aktieopkøb i finanssektoren.
Det er verdenshistoriens største samlede redningsaktion for finanssektoren, gennemført i håb om
at undgå en ny stor depression som den i 1930’erne. 

Undervejs er nye, uortodokse metoder prøvet af. For oven i alle bankredningspakkerne har cen-
tralbankerne stillet enorme mængder billig kredit til rådighed. Alene i juni fik bankerne adgang til
lavrentelån i Den Europæiske Centralbank for over 440 milliarder euro. Det svarer til ikke mindre
end 5 pct. af det europæiske bruttonationalprodukt. I USA har forbundsbanken gjort noget lig-
nende, og forleden udvidede den engelske centralbank sin kreditlinje med op til 175 milliarder
pund.  Centralbankernes lange kreditlinje er kastet ud i det håb, at banksektoren kan genopbygge
egenkapitalen, geare ned og eliminere mange af de giftige lån, der truede med at skabe en system-
krise. 
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Grådighedens comeback
Ingen bøjede hoveder

Finanssektorens anger var
kort. De gamle uvaner er
allerede tilbage.

Finanskasinoet er genåbnet i de seneste
måneder, og skatteyderne betaler for jetonerne. 



Aldrig før har de private banker haft adgang til så billige lån, og de har både kunnet spekulere
for dem på finansmarkedet og genudlåne pengene til private virksomheder og privatkunder til
langt højere rentesatser. Man skal, som professor Sydney Finkelstein siger, være idiot, hvis man ik-
ke kan tjene penge på det. Se artikel side 6.

Risikoen er, at bankerne vænner sig til fornemmelsen. Lidt som en narkoman vænner sig til si-
ne stoffer og hele tiden vil have mere. Sagt på en anden måde har man skabt et moral hazard-pro-
blem, hvor banker handler overilet og alt for risikabelt, fordi de og markedet i sidste ende stoler
på, at statsmagten vil redde dem ud af fremtidige kriser.

Ugemagasinet Der Spiegel kunne forleden rapportere om, hvordan en række internationale for-
retningsbanker nu bruger statspengene og de billige centralbanklån til at spekulere i højtgearede
operationer på derivatmarkedet. Finanskasinoet er genåbnet i de seneste måneder, og skatteyder-
ne betaler for jetonerne. 

For den politiske klasse og regeringerne, der opstiller spillereglerne for mar-
kedet, er det i længden ikke acceptabelt, at finanseliten holder skattefinansieret fest, samtidig med
at millioner af lønmodtagere kastes ud i arbejdsløshed, og de sociale problemer eksploderer i by-
erne.

Det er også uacceptabelt, at erhvervslivets små og mellemstore virksomheder har fået sværere
ved at opnå banklån, selvom hensynet til dem netop lå regeringerne meget på sinde, da man i ef-
teråret rykkede ud med diverse bankpakker. Uden investeringer og risikovillig kapital kan det bli-
ve svært at skabe holdbar vækst. Nye ,ekstraordinære eksportkreditordninger kan måske være med
til at lappe på problemerne, men der må stilles krav om, at bankerne også yder en større indsats
for at genrejse samfundsøkonomien.

Foreløbig er regningen for oprydningen efter finanskrisen endt hos staten, og den bliver snart
sendt videre til skatteyderne, mens bankdirektører på Wall Street vil fejre den succesfulde genop-
rejsning med en fyrstelig bonuscheck. Det ser ikke godt ud. Måske vil historikere i fremtiden lige-
frem beskrive hændelsen som det største lovlige bankrøveri nogensinde, hvor de mest dristige
bankdirektører – godt nok inden for lovens rammer – har benyttet krisen til at trække milliarder
af penge ud af statskasserne og centralbankerne og sætte dem ind på deres egne bankkonti. 

Uanset hvordan man udlægger teksten, hviler der et meget stort ansvar på regeringerne. Man
har endnu ikke gennemført de nødvendige og strammere reguleringer af finanssektoren, som re-
geringerne på diverse G20-møder har stillet i udsigt. Det er på høje tid at få det gjort. 

Nye politiske gennembrud er forhåbentlig på vej i USA og i EU, men finanssektorens lobbyister
kæmper for at undgå for stramme bånd. Den spekulative handel med derivater skal tøjles på regu-
lerede børser, markedet skal være mere transparent, egenkapitalkravene skal skærpes, finanstil-
syn skal styrkes, og det globale samarbejde skal udvides. Hvis ikke regeringerne samler indsatsen
på tværs af grænserne og regulerer markedet bedre, er der alvorlig risiko for en ny bølge af umå-
deholden spekulation og grådighed i finanssektoren. Det kan gøre os alle fattigere. Og i værste
fald føre til den næste økonomiske depression.                          

Mandag Morgen
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Tid til genopdragelse

Det er på høje tid, at
politikerne griber ind og
sætter skik på finans-
sektoren.


